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Penibele kwestie Heuvellaanschool & twee verzoeken 

Aan fberends@leerplein055.nl <fberends@leerplein055.nl>   Kopie 
mr.heuvellaan@gmail.com <mr.heuvellaan@gmail.com>  
  
Aan het College van Bestuur van Leerplein055, 
ter attentie van de heer F. Berends, voorzitter 
  
  
  
Geachte heer Berends, 
 
De aanleiding om u te schrijven, betreft een vervelende kwestie voor de Heuvellaanschool. Omdat de 
gevolgen ervan ontwrichtend zijn voor de schoolorganisatie van het nieuwe schooljaar en op 
onacceptabele wijze ingrijpen op de leergemeenschap van de Heuvellaanschool, roep ik u met klem 
op om met een passende oplossing te komen. 
 
De kwestie is de volgende: het College van Bestuur heeft bij monde van de heer Wegter gesproken 
met de directie van de Heuvellaanschool over de personele inrichting van de Heuvellaanschool voor 
het nieuwe schooljaar. Tijdens of naar aanleiding van dit gesprek zijn onmiskenbare verwachtingen  
gewekt: de heer Martin Scheele zou via een regeling vervroegd kunnen uittreden en mevrouw Marieke 
Slot zou als consequentie alsnog geplaatst kunnen worden bij de Heuvellaan. 
 
Op basis van deze twee cruciale gegevens is de Heuvellaan-schoolorganisatie voor het nieuwe 
schooljaar ingericht. Concreet: zijn klassegroepen samengesteld, zijn leerkrachten hierop ingedeeld, 
heeft de communicatie naar leerlingen en ouders plaatsgevonden, hebben de kinderen wendagen 
gehad in de nieuwe groepen/leerkrachten en hebben al leerling-overdrachten plaatsgevonden. Dit 
doorgaans voor alle betrokkenen gevoelige en daardoor kwetsbare proces is door de 
Heuvellaandirectie tijdig tot een nette uitkomst gebracht. 
 
Echter, een enkele dag voor de zomervakantie wordt door uw College als bij donderslag getornd aan 
de eerder gewekte verwachtingen. De heer Scheele zou (doordat hij minder snel typte dan andere 
gegadigden) alsnog niet vervroegd kunnen uittreden en als consequentie daarvan zou mevrouw Slot 
het komende schooljaar alsnog niet  bij de Heuvellaan kunnen blijven. 
 
Via dit schrijven wil ik u laten weten dat zowel de MR van de Heuvellaanschool als de grote groep 
betrokken ouders van de Heuvellaanschool van zins zijn zich niet bij deze plotse koerswijziging neer 
te leggen. Het proces is verre van fraai, maar vooral de uitkomst is onverteerbaar. Het zet op zijn kop 
wat nodig is om de Heuvellaanschool een stabiele leergemeenschap te laten zijn. Dat laten wij niet 
gebeuren. 
 
Tot nu toe geven wij steun aan de hoofdlijnen van de modernisering van Leerplein055 die u met steun 
van de Raad van Toezicht en de GMR vorm geeft. Dat deze beweging al veel eerder had kunnen en 
moeten gebeuren, valt het huidige bestuur niet te verwijten. Onze morele steun is evenwel gekoppeld 
aan uitdrukkelijke voorwaarden die nodig zijn om de Heuvellaanschool als krachtige leergemeenschap 
vorm te kunnen blijven geven: 
 
1. vertoon stabiel bestuurlijk gedrag: het past niet om gewekt vertrouwen op het allerlaatste moment te 
beschadigen. De late bestuurlijke interventie in de operatiën van de Heuvellaanschool treft niet alleen 
beide met naam genoemde leerkrachten, maar het hele team, klassen en ouders. Het laatste wat we 
zouden moeten willen, is dat er door deze kwestie verzet vanuit het team ontstaat of dat ouders 
twijfels gaat krijgen over hun keuze voor Leerplein055.  
 
2. bestuur op meer afstand: benut de grote betrokkenheid op niveau Heuvellaanschool, in plaats van 
deze (niet voor de eerste keer) te frustreren, wederom met een schadelijke uitkomst. Dit bezwaar 
betreft zowel het overrulen van directiebesluiten waar de MR reeds instemming aan had verleend, als 
het ingrijpen op het vuur van hen die de leergemeenschap vormgeven. Voortdurend spannen 



leerkrachten, directie en ouders zich in om te bouwen aan een school die zowel getalsmatig als 
kwalitatief op orde is. U zult deze inzet vanuit één van uw grootste eenheden zonder twijfel weten te 
waarderen. We zien graag dat het bestuur zich met visie, verstand en moed inspant om Leerplein055 
toekomstbestendig te maken. Maar dat het ook op afstand blijft van processen die zich dichter bij de 
Heuvellaanschool veel positiever en krachtiger voltrekken. Als het bestuur het verkiest om zich ook in 
de toekomst direct en actief in te laten met de schoolorganisatie van de Heuvellaanschool, ligt het 
voor de hand dat u zes keer per jaar aanschuift bij gesprekken tussen directie en MR van de 
Heuvellaanschool. 
 
Twee verzoeken: Met grote klem verzoek ik u de plotselinge wending ongedaan te maken en dus de 
heer Scheele en mevrouw Slot de toekomst te bieden die hen (en de Heuvellaanschool) vanuit het 
bestuur is voorgespiegeld. Tevens verzoek ik u mij samen met een MR-lid uit te nodigen voor een 
spoedig gesprek met u. Ik heb begrepen dat u de week voor de schoolstart nog een afspraak hierover 
heeft op de Heuvellaanschool. Het lijkt mij dan het meest praktisch als ons gesprek zal plaatsvinden 
daags na uw afspraak op de Heuvellaanschool.  
 
Tot slot, op voorhand valt door mij niet uit te sluiten dat tijdsdruk en miscommunicatie de laatste dag 
voor de zomervakantie tot misverstanden heeft geleid en de kwestie alsnog recht gezet gaat worden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Robert Agelink 
Voorzitter MR Heuvellaanschool 
mobiel: 06 26 324 884  

 


